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   داود ملکیار                                                                            ۲۰۱۵جون،۲۱                          

خواست؟ آیا فرد را برای نظام و یا نظام را برای فرد، باید   

چرا و چگونه محمد داؤد خان » طی چند روز گذشته نوشتۀ مبسوطی بقلم محترم داکتر عبدهللا کاظم، تحت عنوان
 درین پورتال وزین از نظر خوانندگان محترم گذشت. ، «را به مخالف سرسخت نظام تبدیل کردند؟

خته شده است، تماماً دور یک نکتۀ سوالی که در عنوان این نوشته مطرح شده و در متن به تفصیل به آن پردا
داؤد »را از قدرت بدوش داشتند و  «محمد داؤد خان»عمده می چرخد، و آن اینکه: دیگران مسؤلیت دور کردن 

و  «ناجی»سرطان حق تلف شده اش را بدست آورده است. یا به عبارۀ دیگر این  ۲۶، ناگزیر با کودتای «خان
خل خانه شده و اختیار همه را بدست گیرد،  چونکه به اثر تشبثات چند تن سردار که میخواست از راه دروازه دا

مجبور میشود از راه کلکین در  ،در داخل خانوادۀ سلطنتی و حلقات بیرون از خانواده، به موانعی بر میخورد
 اش را با زور عملی نماید. خودمختاری نیمه شب تاریک، داخل خانه شده و همان نیت

ه مدت طوالنی با اختیارات بی حد و حصر چانس کار و زعامت مملکت را داشت، و یا برای چ نامبردهاینکه 
اینکه چگونه آن امتیازات را بدون زحمت بدست آورده بود و چگونه بعد از فراغت از تعلیم گاه پیاده که معادل 

و بزودی وزارت داخله،  ه گی مأموریتش را آغاز نموده بودصنف نهم بود، با رتبۀ فرقه مشری و نائب الحکوم
وزارت دفاع  و صدارت عظمی به او تفویض گردیده بود، همه را باید حق طبعی و خدا داد او بپنداریم و تردیدی 

وقتی توسط همان نظام خانوادگی که این همه امتیازات را به او بخشیده هرگز بخود راه ندهیم؛ اما  یودر حقانیت 
ای بر اندازی همان نظامی که بر تخریب و او برایۀ شود و توطئباید قیامتی برپا آیا بود، به حاشیه رانده میشود، 

بود، عمل مقتضی تلقی و با نوشتن مقاله ها  و حلف وفاداری یاد کرده حراست از آن دست روی قرآن گذاشته
 قابل توجیه نشان داده شود؟ 

ابت را که رق «محمد داؤد خان»ۀ اقتدار آیا اگر شاه به کمک و ابتکار چند تن و موافقۀ لویه جرگه خواسته اند سای
برای  شده اند؟ آیا تالشبا او تقریباً ناممکن پنداشته میشد، بعد از مدت بسیار طوالنی محدود نمایند، مرتکب جرم 

ساختن نظام و کمرنگ ساختن نقش مقتدرین میراثی و باالخره آماده ساختن زمینه برای نقش داشتن  سیدیمکرا
، باید نکوهش شود؟!  آیا ما نظام را برای فرد دلخواه می خواهیم خود شان امت آیندۀ کشورفرزندان ملت در زع

 و یا اینکه فرد را برای نظام دلخواه؟؟  
که مدعی انتقال قدرت به مردم و خواهان آوردن احزاب بود، آیا نمی توانست در دهۀ  «محمد داؤد خان» 

صدارت داشت، به کمک مردم و روشنفکران و ملی گرایان، باالی  دیموکراسی، با نفوذ و محبوبیتی که از دوران
ه کمک مردم افغانستان آیا مبارزۀ سیاسی ب وادار نماید؟ ۲۴ون اساسی و مادۀ شاه فشار بیاورد و او را به تعدیل قان

که به عوض تالش  وی؟ ی نیمه شبیبا مردم ساالری سازگار است و یا اقدام به کودتا ،قدرتبه  برای رسیدن
قانون اساسی، به سقوط نظام دست میازد و به اصطالح عوام، بخاطر یک شبش، پوستین  ۲۴رای تعدیل مادۀ ب

 ۀبرای جلب حمای «ملی گرا -محمد داؤد خان»را آتش میزند، آیا ادعای او با عملش سازگاری داشته است؟؟ 
ۀ و نوشت ردید،گ ءشاکه چند سال قبل اف مریکا)مطابق اسناد سفارت اموقف خارجی ها، سید وحید عبدهللا را 

مردم وطنش به سفارت خانه های خارجی میفرستد، ولی از مراجعه به  سلجوقی(مرحوم محترم هاشمیان از قول 
و باور به حاکمیت  می ورزد. این چه نوع احترام به ارادۀ ملت ءبرای رسیدن به حق و آزادی سیاسی خود، ابا

ایج و نت این پوستین است «ناجی»او صادقانه فکر میکردند که وی یگانه است؟؟ اگر او و طرفداران  ملی آنان
ناگوار این قمار سیاسی را در آن زمان پیش بینی نمیتوانستند، آیا امروز که بعد از چهل سال، نتایج و عواقب 

ای م جایی برناگوار آن قمار سیاسی را فرد فرد ملت رنج دیدۀ افغان ما با پوست و استخوان حس کرده اند، باز ه
 اصرار و توجیه نمودن کودتای نیمه شبی باقی میماند؟؟ 

سرطان، الزم به یاد آوری میدانم که  ۲۶را به ارتباط کودتای  «داکتر صاحب کاظم»درین جا دو نقل قول از 
اکثر مردم بشمول خودم با جناب شان درین مورد موافقه دارند و همنوا استند. من این گفته های داکتر صاحب را 

تلویزیون »از  ۲۰۰۸جوالی سال  ۱۵شام  «داکتر صاحب کاظم»دقیقاً در همان شب مصاحبه، یاد داشت نمودم که 
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بعد از آمدن شفیق متوجه شدند ها  شوروی»سرطان فرمودند:  ۲۶ضمن مصاحبۀ شان به ارتباط کودتای  «نور
و  هیکه افغانستان از زیر نفوذ شوروی بعد از سی سال زحمت خارج خواهد شد و تصمیم گرفتند که نظام شا

. «را ترجیح دادند و مطرح ساختند و برای دوره اول خود یعنی دوران انتقالی، داؤد خان شفیق را از بین ببرند
بسیار نزدیک است که در کتاب خاطراتش نوشته  «جنرال قادر»با اظهارات  «داکتر صاحب کاظم»این گفتار

 «داکتر صاحب کاظم»است:  در مرحلۀ اول برای گرفتن قدرت باید از اعضای خاندان سلطنتی استفاده میشد. 
بازهم در همان شب پخش  «داؤد ملکیار»که توسط من  «افغان پیام»ضمن مصاحبۀ دیگر شان در تلویزیون 
برای گرفتن کمک ها از امریکا جواب رد « داؤد خان»بعد از آنکه » مصاحبه، یاد داشت شده است، گفتند که: 

را قبالً در جای دیگر با ایشان در میان گذاشته ام  «داکتر صاحب کاظم»این دو گفتۀ  .«شنید، بدامن روسها افتاد
خواهش نموده ام که با مراجعه به آرشیف تلویزیون میتوانند از دقت من در نقل قول از ایشان خود را مطمئن  و

که ضرورت به تفسیر ندارد، چگونه میتوان انگیزه و  «داکتر صاحب کاظم»سازند. حال با این دو گفتۀ مؤجز 
 !نتیجۀ این کودتا را هنوز هم تأیید کرد و برای آن ماله کشی نمود؟

امروز طرفدارانی بیشتر از دوران جمهوریتش پیدا کرده، قابل توضیح است؛ اکثریت  «محمد داؤد خان»اینکه 
نظر منفی و مخالف در مورد قیود، اعمال خشونت بار رژیم، سرکوبی  «داؤد خان»مردم در زمان جمهوریت 
د دیگر آن سیستم داشتند. اما وقتی آن رژیم و نزدیکی پرچمی ها با رژیم و ده ها کارکرمخالفین رژیم، همکاری، 

با رژیمی صد چند خشن تر تبدیل میشود، مردم بیچاره، بعد از مقایسه، به رژیم کمتر خشن متمایل میشوند. 
نیز صدق میکند و یا  «کارمل و امین»به مقایسه  «داکتر نجیب»چنانچه این مثال در مورد محبوبیت نسبی 

 بیشتر میشود. اما وقتی« ملیگرا»وطن فروش میبارد، خوشبینی به اشخاص  ،کتوقتیکه از در و بام یک ممل
محققین واقعی و بیطرف صورت میگیرد، با تمایالت و احساسات عوام فرق مؤرخین و این مقایسه ها توسط 

میکند و مقایسه ها شکل عمیق و واقع بینانه به خود گرفته، شخصیت ها و چهره های سیاسی و مطرح را تحت 
 شرایط همسان مقایسه و مورد  قضاوت قرار میدهند.    

زدیک به چهل سال و با صالحیت بی حد و حصر، با هیچ با کارنامۀ ن «محمد داؤد خان»بر همه واضح است که 
قابل  «محمد ظاهر شاه»، در طول دوران سلطنت «محمد هاشم خان»یک از سیاستمداران دیگر بشمول سردار 

. یعنی باید «سیب را با مالته مقایسه نمیتوانید»مقایسه نیست. در زبان انگلیسی یک اصطالح داریم که میگوید: 
الته با مالته مقایسه شود. لذا آنانیکه دوران کوتاه کاری صدراعظمان دهۀ قانون اساسی را با سیب با سیب و م

 بکلی مقایسه میکنند، معیار های مقایسه را نادیده میگیرند و یا از آن «محمد داؤد خان»دوران ها و کارنامه های 
 «اهرداکتر ظ»و یا « موسی شفیق»، «میوندوال»، «داکتر یوسف خان»بی خبرند. تنها وقتی میتوانیم کارنامۀ 

مقایسه کنیم که برای هر یک از آنها نیز دوران سی و پنج ساله با صالحیت عام و تام و قدرت  «داؤد خان»را با 
 معادل شاه افغانستان را میسر سازیم.

داران، قابل احترام درین جا باید عالوه کنم که هرگونه عالقه مندی، احترام و اخالص را در مورد افراد و یا زمام
آمر »اطات کاری و حق مسلم هر فرد میدانم. چه این اخالص زادۀ ارتباطات خانوادگی باشد، چه در نتیجۀ ارتب

نتیجۀ خیر و کمکی که از یک مقتدر به افراد رسیده باشد. در خانوادۀ خود ما یک تعداد زیاد  و یا در« و مأمور
در عهد صدارت او بودیم و یک تعداد از اعضای  «مد داؤد خانمح»بشمول خودم تحت تأثیر کار های مثبت 

خانواده هنوز هم مخلص باقی مانده اند. من مانند هزاران هموطن دیگر دوران صدارت او را با وجود سخت 
نسبی به عمران کشور، مثبت  دیگر در آن دوران، به خاطر توجه گیری ها و سلب آزادی های سیاسی، و خالهای

ردم و او را لیدر مؤثر و با تدبیرمیپنداشتم، ولی ذهنیت و آگاهی مردم بعد از تنفس هوای آزادی و ارزیابی میک
دیموکراسی در دهۀ قانون اساسی تغیر و تحول کرد، مفکوره ها و چهره های سیاسی با کفایت، عرض اندام 

پرداختند. درین حال است که دیگر آمدن  و حقوق فردی نمودند و مردم تدریجاً به تمرین پروسۀ دیموکراسی
سرطان، مانند دوای تاریخ گذشته ای است که در ظاهر همان هیبت را دارد اما دیگر  ۲۶با کودتای  «داؤد خان»

آن پتانسل و خواص سابق را ندارد و مهمتر از آن، وقتی دیدیم که او باید به گروهی که در غصب قدرت با او 
ی در کودتا به وزارت های کلیدی بدهد و اشخاص بی کفایت را بخاطر سهمگیر اتکمک کرده است، امتیاز

و بد تر از آن اینکه، آمدنش روی قدرت،  سرکوبی ها را تأیید و صحه گذارد ب نماید و به ذوق وتحریک آنانصن
ر تتوسط یک قدرت خارجی طرح شده باشد و او نادانسته جزء پالن بزرگ «داکتر صاحب کاظم»مطابق گفتۀ 

مطرح شده باشد. درین حال چگونه میتوان نظر مثبت به این کودتا و  و گذرا برای یک دورۀ کامالً انتقالی
 ماجراجویی سیاسی وی داشت؟
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توقع همگان است که وقتی پای قضاوت باالی کارنامه ها در میان می آید، و خصوصاً وقتی محققین و مؤرخین  
یطرفی کامل در مورد دورانهای نزدیک که تعلقات شخصی با آن دارند، پای قضاوت می نشینند، با وجود آنکه ب

ناممکن میباشد، حتی الوسع میکوشند تا این تعلقات کمرنگ باشد، نه اینکه صرف با ادعای بیطرفی، از حقایق 
زاد آمسلم چشم پوشی کرده، دگراندیشان را به عقده مندی و جانبداری و وابسته گی متهم کنند و خود را منزه و 

 از هرگونه رنگ تعلق وانمود نمایند.  
بیاد دارم چند سال قبل یکی از همین محققین و نویسندگان معروف و پرکار ما، ضمن یک صحبت تیلفونی از من 

که بعد  پرسید. برایشان گفتم «میوندوال مرحوم»شهادت در مورد نتایج تحقیقاتم به ارتباط قضیۀ کودتای نامنهاد و
ه خسر بره ک «قدیر نورستانی»پیگیری و تحقیق، به این نتیجه رسیده ام که بدون آگاهی از چندین سال صحبت و 

به حیث زندانبان خاص این محبوسین سیاسی تقرر یافته بود و مطابق اظهارات خودش در  «عیسی نورزاد»اش 
ردد. لذا هر کسی میخوابید، کسی قادر بوده نمیتوانست که داخل آن دهلیز گ «میوندوال»چند قدمی اطاق مرحوم 

پذیر  امکان، «قدیر نورستانی»و استشاره و موافقۀ  «عیسی نورزاد»با که سؤقصدی داشته است، بدون همکاری 
د شهی»من به »من گفت که:  . بعد ازین نتیجه گیری من، همین محقق محترم با دلسوزی بهستبوده نمیتوان

دوستانه خواهش وبشما توصیه میکنم که  «داؤد ملکیار»احترام خاص دارم، روی این ملحوظ از شما  «میوندوال
اگر هم به این نتیجه و ثبوت رسیده باشید، این موضوع را نشر و پخش نکنید زیرا برای موقف و نام تاریخی 

 .«قتل باالی کمونستها و روسها باشدبهتر خواهد بود تا مسؤلیت این دسیسه و « میوندوال»
ن نویسنده و محقق محترم، شنیده گی ها و یادداشت های خود را از زبان یکی در یک مورد دیگر بازهم با همی

که در آن شب هفت ثور شاهد عینی کشته شدن ها بوده  «محمد داؤد خان»از اعضای خانوادۀ محترم ومظلوم 
محمد »است، در میان گذاشته برایشان گفتم که به اساس اظهارات این شاهد معتبر، یک تعداد از اعضای خانوادۀ 

، در صبح زود  به ضرب گلوله یکتن از اعضای خانوادۀ شان به شهادت رسیده اند. این نویسنده و «داؤد خان
نشر این موضوع به نفع »با همان دلسوزی توصیه کرد که:  «داؤد ملکیار»محقق محترم، مانند دفعۀ قبل به من 

»!« ن موضوع را باید به حیث راز خانوادهکمونست ها ست و به آن شاهد محترم از طرف ایشان بگویم که ای
با در نظر داشت مثال «. نگهدارد و بگذارد که مسؤلیت قتل تمام خانوادۀ محمد داؤد خان بدوش کمونست ها باشد

های باال، آیا میتوان به آسانی و با خیال آسوده به نوشته های بلند باالی تمام محققین و نویسندگانی که مدعی 
را  نمربوط به تاریخ افغانستا عتماد کرد؟ اگر بخاطر دلسوزی ها میتوانند به این آسانی حقایقبیطرفی استند، ا

 کنند، آیا بخاطر منافع بزرگتر، چگونه روشی را درپیش خواهند گرفت؟    و پامال کتمان
، «د خانمحمد داؤ» ازین محققین و مؤرخین که مدعی بیطرفی استند، دوستانه پرسیده میشود که آیا اگر بجای

کمک کمونستان کودتا میکردند و  ا، ب«داکتر ظاهرخان»و یا  «موسی شفیق»و یا شهید  «داکتر یوسف خان»
بعد از مدتی توسط آنان سقوط داده شده و مملکت چنین به سوی سراشیبی و تباهی سوق داده میشد، آیا باز هم 

 و کودتای او را بخاطر ملیگرا «داؤد خان»؟؟ اگر ما ندای رفع مسؤلیت آنان پیهم مینوشتاینگونه توجیهات را بر
ا عمر طبعی ب «دیکتاتور دلسوز»دن قابل توجیه میدانیم، آیا فکر کرده ایم که این بو «دیکتاتور دلسوز»بودن و 

 «تانیقدیر نورس»جانشین او میگردید و یا  «سیدعبداالهلل»ممکن تا ده سال دیگر زنده میبود و بعد از آن معاون او 
  ؟!«حیدر خان رسولی»و یا 

میوندوال، »و شخصیت های برازندۀ سیاسی مانند   آیا معقول و سزاوار بود، در مملکتی که احزاب سیاسی 
ن ا تو ده ها و صد ه «موسی شفیق، پژواک، داکتر یوسف، سید شمس الدین مجروح، فرهنگ، پوپل، صمد حامد

سید »در دهۀ قانون اساسی عرض اندام کرده بودند، باید جبراً زعامت  که دیگر در خط راست، چپ و وسط
 «رزنگغو»را قبول کنند و دم نزنند؟ یا اینکه توصیه میکنید که داخل حزب  «نیقدیر نورستا»یا  «عبداالهلل

"آزادی گفتار دارید، در صورتیکه داخل حوزۀ حزبی صحبت کنید،  «نورمحمد ترکی»شده و به مصداق گفتار 
 در غیر آن تخریب نظام است و قابل مجازات"؟! 

شین مقبول برای دهۀ قانون اساسی بدانیم، چه دلیل معقول را اجتناب ناپذیر و جان «داؤد خان» آیا اگر کودتای
، «قدیر خان»به کمک تعداد قلیل، مثل  «داؤد خان»برای محکوم کردن کودتای ثور خواهیم داشت؟ آیا اگر 

عمل کودتا و سرنگونی رژیمی را که تا چندی قبل  وامثالهم، «غوث الدین فایق»، «سیدعبدالهلل»، «حیدر خان»
 به این عمل وابسته به شوروی، بود، مشروع و ضروری میشمارد و به کمک افراد نابکار کمونست همه کارۀ آن

خشیده، دست میازد، قدرت را در انحصار خود قرار داده، با صحنه سازی مضحک غصب قدرت را قانونیت ب
ضرب زده و بیرق ملی را شورای ملی و قانون اساسی را ملغی نموده، بنام خود پول  حزبی بی مفکوره ساخته،
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سیاسی و چندین هزار نفر طرفدار، بشمول  ۀخلق و پرچم با ایدؤلوژی و فلسف پس چرا احزاب ؛عوض میکند
مأمورین ملکی، صاحب منصبان عسکری، استادان پوهنتون، شاعران، نویسندگان، محصلین..... و بآلخره 

نزنند و قدرت را غصب نکنند؟! قدما گفته اند:  پشتیبانی ابر قدرت خارجی ای چون شوروی، به این عمل دست
. کسانیکه شوق دیکتاتوری داشتند و دهۀ دیموکراسی را «پیر مردن آسان است، ولی رخنۀ مرگ باز میشود» 

لقمۀ بزرگتر از دهن مردم می نامیدند، باید فرامش نکنند که دیکتاتور را ما انتخاب نمیکنیم و اینکه دیکتاتور باید 
اگر به اختیار مردم روی کار آید و به اختیار مردم از ؛ د و یا نباشد در اختیار ما نیستملی گرا باش خیر خواه و

 صحنه برود، دیگر دیکتاتور شده نمی تواند. 
، همواره درین مورد دچار مغالطه میشوند و فکر میکنند، تنها فرد دلخواه «دیکتاتور خیرخواه»طرفداران  

ر تأیید میکنند و در غیر آن طرفدار دیکتاتوری نیستند. این طرز دید، خود بیانگر خودشان را به حیث دیکتاتو
خوشباوری ناشی از تمایالت شخصی بوده میتواند و بس، که صرف برای یک شخص و برای یک دوران، ذوق 

وز می پندارند که هن «ناجی»سیاسی خود را جانشین مفکورۀ سیاسی نموده اند و ملت را همواره محتاج یک 
هر وقتی »گفته است که: فیلسوف نامدار انگلیس  «برتراند رسل»آماده نشده  تا سرنوشت شان را خود رقم زنند. 

میشنوم که ملت برای تعین سرنوشت خود هنوز آماده نشده است، فوری می پرسم، پس چطور میتوانید سرنوشت 
رتباط قابل یاد آوری میدانم که مقالۀ محترم به این ا «بسپارید؟ ،آن ملت را به یک فردی از آن ملت نا رسیده

، در همین پورتال، چنان منطقی و «نگاهی گذرا بر بیانات محمد داؤد خان»تحت عنوان  «محمد ولی آریا»
، پرداخته است که اگر «ملت نارسیده و دیموکراسی قبل از وقت»مستدل و روشنگرانه به جواب این مدعیان 

چوبین بر علیه دیموکراسی و به دفاع از دیکتاتوری و پای شرط انصاف و آزاده گی در میان باشد، دیگر با 
 . وندبرتوجیه نمودن کودتا، نباید 

ر تعجب آوکه قضاوت های ذوقی و عامیانۀ مردم در مورد دیموکراسی و دیکتاتوری،  نمایم عالوهتصریح و باید 
ا نرنساابه دیموکراسی است، که  «اکادمیک»داران القاب و  «روشنفکر»عدم تعهد و یا تعهد سست  بلکهنیست، 

 بسیارمأیوس میسازد. 
تقدیم ، محقق و دانشمند معروف ایرانی را «بهرام مشیری»عام فهم عالی وفرمودۀ ، ۀ مهممباحث ننیچختم در 

انده را صد ها مرتبه ترجیح میدهم بر یک من یک دیموکراسی لنگ و تا گلو در گل فروم»که میگوید: میدارم 
دیکتاتوری، که آزادی بیان را سلب کند، روشنفکران ما را از بین ببرد و در عوض برای ما سرک، پل و تونل 

 «.درست کند
 پایان
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